
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця 3̂  /с.ог ^3 ~/гі.-Сб ..х
1 9 ДИП 2018 • •

Міське комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорті Дніпровської міської ради 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Пр Д.Яворницького, 1 і 9-А. м Дніпро, 49038 код згідно ЄДРПОУ -  32616520______________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРП О У,,
директор Кобець Володимир Вікторович, тел. 7220071 електронна адреса: 7925960@і.иа________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким І коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електродної пошти;

Дніпропетровська область________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди________________________________

(найменування страхової компанії,
___________ _____ Договір відсутній_____________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,_________ Кобець Володимир Вікторович_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи_______________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць: 11. із них 6, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм.................................................................................................................................................... ........................

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
адмінбудівля -1, санітарно-побутові приміщення -  1. виробничі дільниці -  в межах міста__________ .

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості: директор комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт»
Дніпровської міської ради Кобця Володимира Вікторовича пройшов навчання та перевірку знань з 
загального курсу «Охорона праці» ДП ГНМИ (протокол № 379-1.6 від 0.11,2016р.)__________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Головний інженер Лонюк Микола Іванович пройшов навчання у Комунальне підприємство «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпровської міської ради»з загального курсу «Охорона праці» (протокол № 118-а від 
04.06.2018рЛ ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПОПРІП ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. . 5 група з електробезпеки (протокол № 
26 від 14.09.2017р.), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській област 

Начальник дільниці капітального ремонту колії Мигловець Микола Олексійович пройшов навчання у 
Комунальне підприємство «Навчально-курсовий комбінат» Дніпровської міської ради»: з загального курсу 
«Охорона праці» (протокол № 25 від 26.06.2018 р.) ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ,, 5 
група з електробезпеки (протокол № 27 від 26.09.2017р,). перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області_________________________________________ _ ______ _

начальник дільниці профремонту трамвайної колії Колпаков Володимир Володимирович Комунальне 
підприємство «Навчально-курсовий комбінат» Дніпровської міської ради»: з загального курсу «Охорона 
пралі» (п р о т о к о л  № 25 від 26.06.2018р .) ПТЕЕС ПБЕЕС. ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 5 група з 
електробезпеки (протокол № 27 від 26.09.2017рЛ, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області,  __________

наказом № 62 від 09.01.2018р,відповідальнм за експлуатацію зварювальних агрегатів 
призначений головний механік Біцаєв Олександр Анатолієвич пройшов навчання у Комунальне 
підприємство «Навчально-курсовий комбінат» Дніпровської міської ради»: з загального курсу «Охорона 
прані» (протокол № 844 від 06.11.201 5р.). ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, 5 
група з електробезпеки (протокол № 108 від 25.05.2016р.), перевірка знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області, __

Наказом № 41 від 04.01.2018р.відповідальнм за безпечним виконанням зварювальних робіт 
призначено головний механік Біцаєв Олександр Анатолієвич пройшов навчання у Комунальне 
підприємство «Навчально-курсовий комбінат» Дніпровської міської ради»: з загального курсу «Охорона 
праці» (протокол № 844 від 06.11.2015рЛ. ПТЕЕС. ПБЕЕС, ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, 5 
група з електробезпеки (протокол № 108 від 25.05.2016р.), перевірка знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області,_____________________________________

Наказом по підприємству № 32 від 16.01.2018р створена сужба з охорони праці. Інженер з 
охорони праці - Золотаренко Людмила Семенівна Комунальне підприємство «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпровської міської ради»: з загального курсу «Охорона праці» (протокол № 84 від 
23.04.2018р.) ПТЕЕС. ПБЕЕС, ППБУ. ПОПРІП, ПКЕЕ. ПЕЕЗ, ПУЕ. 5 група з електробезпеки
(протокол № 261 від 1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 р . ) ______________________________________________________

наявністю службм охорони праці,
Робітник! підприємства: Дикий Вячеслав Васильович (посвідчення №079898 видане 13.03.2006р. 

Дніпропетровським курсовим комбінатом, професія - електрозварювальник ручної зварки), Кілімнік 
Станіслав Володимирович (посвідчення №04955 видане Товариством «УК Спектор» 30.02.2010р. 
професія - електрозварювальник ручної зварки), Мадік Владислав Петрович (Диплом А 183591 
від 17,07. 1987р . професіонально-технічної освіти професія - електрозварювальник ручної зварки), 
Нейжмак Семен Георгійович (диплом № 690439 від 24.06.1991р. профтехучилище №2 
м.Дніпропетровськ реєстраційний № 1051 професія - електрозварювальник ручної зварки), 
Скрабневський Віктор Павлович (свідоцтво № 084768 від 12.06.2017р. ДПДНКК «Моноліт» професія 
-електрозварювальник ручної зварки). Фінагин Владислав Константинович (диплом А №194226 від 
03.06.198бр,виданий професійно-технічним училищем № 17 м.Дніпропетровськ професія -
електрозварювальник ручної зварки)_______________________________________

Навчання, перевірка знань та інструктажі проводяться згідно «Положенню про порядок 
проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві», затвердженого
наказом № 65 від 19.02.2018р._______________________________________________________________

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять спеціальне навчання та 
перевірку знань: первинне в спеціалізованих учбових комбінатах, повторне на підприємстві, 
відповідні інструктажі, та навчання з питань охорони праці згідно затверджених програм проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці та за видами виконуваних робіт__________________________



Проведено відповідне навчання та перевірка знань з охорони праці комісією 
підприємства(протокол №4 від 09.04.2018р.).

Наказом по підприємству № 65 від 08.01.2018р створена комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці. Голова комісії: головний інженер ремонтночпдівельного управління Лонюк М.І.. 
члени комісії: інженер з охорони праці Золотаренко Л.С., начальник дільниці капітального ремонту 
трамвайної колії Мигловець MLO.» начальник дільниці середнього та профілактичного ремонту 
трамвайної колії Колпаков В.В., головний механік Біцаєв O.A.

Наказом по підприємству № 47 від 16.01.2018р. затверджені інструкції з охорони праці, в тому 
числі: і н с т у к ц і я  № 55 «Для електрозварника» _______ ________________________________________ .

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної ііебезпеки забезпечується:
- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони прані:
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають в і д п о в і д н у  кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях._____________________

інструкцій про проведення навчання та інетр\ктаж\ з питань охороні! прані
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з ииіань охорони 

праці та промислової безпеки. В наявності: зварювальне устаткувапня для обробки металу: 
зварювальний агрегат (САК) АДД-4001 1989 року виготовлення гос.номер Т4632ДГІ. зварювальний 
агрегат (САК) АДД-4401 1994 року виготовлення гос.номер Т4633ДП. Устаткування знаходиться на 
балансі підприємства.

Робітники забезпечені експлуатаційною документацією. Робітники забезпечуються засобами 
індівідуального захисту згідно Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, в з у т т я  та інших 
засобів індівідуального захисту робітникам та службовцям житлово-комунального господарства.

На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною агітацією, 
розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне забезпечення поповнюється 
за допомогою Інтернетута періодичних видань _ .   .

ексллчаташйної локучентлш і інсобів ш літ відчал ь ію гпм ч ис т\. нормативно-правової га матеріал ьно-течнічної баіи навчально-методичного <айеімечені«иі
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Д е р ж п р а ц і / l /■*< .# 20 / у  р. № __ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника иодаїків не заіначіі< іьея фінічними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його п ри й н ят і та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

 В, В .К обсць
( ініціали іа іірі шнше)


